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MATÍ
Llenegues, bolets i degustació de bolets
a la plaça del mercat

Venda de llenegues i altres varietats de
bolets.
A la plaça de la Fira de Dalt
Exposició de diferents varietats de bolets
del país. Amb l’assessorament i explicacions
de micòlegs de l’Agrupació Micològica
Berguedana.
Concurs de llenegues: es premiaran la
llenega més gran i el bolet més original
(veure bases a part).
Concurs de conserves de bolets (veure bases
a part).
De 9.00h a 11.00h: Inscripcions
D’11.00h a 13.00h: Exposició de tots els
productes a concurs.
Als diferents carrers i places de la vila
El comerç tindrà parada la carrer.
Parades d’artesans. Venda i degustació
de productes artesanals (bolets confitats,
codonyats, embotits, formatges, etc.)
Música folk catalana al carrer, a càrrec de ‘El
Toll’.
A la plaça del Vall
A partir de les 11.00h: Ballada de country.
Organitza Granger’s del Berguedà.
Al passeig de la Fira
De 12.30h a 14.00h:
Degustació de plats cuinats amb llenegues,
preparats per diferents restaurants del
municipi.
Tasts de vins.
Taller i demostració de cuina amb cuiners
del territori (d’11.00 a 12.00h).

Al Centre Cardona Medieval
De 10.00h a 12.30h: Projecció de l’audiovisual
“Els Cardona, senyors de la sal”. Gratuït.
A les 12.30h: Visita guiada pel centre històric
(castellà). Les places són limitades (compra
d’entrades a www.cardonaturisme.cat).
Organitza Fundació Cardona Històrica.

TARDA
A la plaça de la fira
A les 18.00h: Concert d’Havaneres a càrrec
de ‘La Taverneta d’an Güell’.
xiii festival infantil “tocats del bolet”

De 8.45h a 11.00h: XI Concurs infantil de
bolets -entre 5 i 12 anys- (veure bases a
part). En acabar, al bosc, pa amb tomàquet i
embotit per a tots els participants al concurs
infantil.

Al passeig de la Fira
Durant tot el dia, atraccions infantils.
al balcó de la Fira

A les 12.30h: Després del recompte de la
recollida de bolets a concurs, Lliurament
dels premis del XI concurs infantil de bolets.
A les 12.45h: Espectacle infantil “La
castanyera perduda” a càrrec d’Aula Teatre,
amb la col·laboració de la Biblioteca
Municipal Marc de Cardona.

